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Resumo: A proposta visa otimizar o sistema de 

amortecimento da parte frontal do robô da equipe de 

futebol de robôs universitária, RoboFei, na categoria F-

180. Espera-se com essa modificação obter domínio 

superior nos movimentos de recebimento e passes da 

bola. 

1. Introdução 
Uma partida de futebol da categoria Small Size 

consiste em dois times de seis robôs cada, todos 

conectados ao computador da respectiva equipe através 

de uma placa de rádio. Estes computadores compilam a 

estratégia desenvolvida pela equipe, interpreta as 

informações enviadas pelas duas câmeras (localizadas 

em cima do campo) e pelo computador juiz (Referee 

box), e envia os comandos para os robôs. 

O robô F-180 é dividido em conjuntos superior, 

inferior, rodas e conjunto frontal ou frente. Este ultimo é 

responsável pela interação entre robô e bola. Esta 

interação dá-se na recepção de um passe, domínio da 

bola e chute.  Ao notar deficiência no amortecimento, 

imprescindível para a recepção do passe, foi idealizada 

uma nova versão da frente do robô, a qual não foi 

concluída.  

2. Metodologia 
A princípio os robôs foram categorizados em 

versões de acordo com sua evolução. A versão 0 

consiste na frente atual, que compete na RoboCup. Ex-

membros da equipe propuseram algumas modificações e 

desenvolveram um modelo virtual no software Inventor, 

nomeando esta atualização de versão 1, mas sem 

concluí-la. Este projeto de iniciação científica será 

utilizado para o desenvolvimento de uma versão 2, com 

conceitos da versão 1 e estruturalmente próxima da 

versão zero para a viabilização de sua usinagem e 

implementação. 

A estrutura mecânica de outras equipes também foi 

estudada, como no caso dos atuais campeões 

CMDragons[1], e da ZjuNlict[4] e MRL, ambas 

também muito competitivas. Notou-se que todas elas 

utilizam sistemas simples de amortecimento, além de 

um diferencial: motores de roller menores e de potência 

inferior ao usado no RoboFEI.  

Além disso, foram consultados manuais como o 

Projetista de Maquinas [3] e Fundamentos de Física 

[2], além de professores especialistas em 

amortecimento. 

3. Resultados 
Uma grande limitação do sistema de amortecimento 

atual é sua incapacidade de transferir a energia de 

impacto da bola para a espuma viscoelástica do sistema, 

que seria responsável por sua dissipação, tendo como 

consequência o rebote da bola sem qualquer 

deslocamento da frente do robô.  

Sendo o amortecimento dado por um movimento 

rotativo, o momento de inércia do sistema é um fator 

diretamente ligado a esta falha. Outra identificação foi 

que a rigidez dos elementos que encontravam-se em 

contato com a bola era responsável pela sua rápida 

devolução de energia cinética, visto que praticamente 

não havia deformação durante o impacto. 

Através destas constatações, foi desenvolvido um 

modelo virtual da Frente Versão 2 (figura 1) baseada em 

soluções aos problemas descritos. Até a data de 

publicação deste resumo, ela encontra-se em 

desenvolvimento. Após sua conclusão, ela será usinada 

e serão feitos os testes e verificações finais. 

Figura 1 – Modelo Frente Versão 2. 

4. Conclusões 
Sistemas complexos de amortecimento como este 

não possuem um modelo matemático que abranja todas 

suas variáveis conjuntamente. Para obter-se soluções é 

necessário o levantamento destas variáveis 

individualmente e desenvolver experimentalmente 

algum sistema que seja capaz de moldá-las para 

trabalhar da forma desejada quando agrupadas. 
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